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Åfjord - Komite for livsløp
Kommunestyresalen, Åfjord Rådhus
13.02.2017
08:30 – 15:00

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Gunnar Singsaas
Leder
Sten Aaknes
Nestleder
Faten Farhan
Medlem
Eva Berdal Nygård
Medlem
Hilde Blix
Medlem
Geir Berdahl
Medlem

Representerer
ÅF-FRP
ÅF-AP
ÅF-AP
ÅF-AP
ÅF-SP
ÅF-SP

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Else Britt Humstad
Medlem

Representerer
ÅF-H

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Kim Bugten
Else Britt Humstad

Representerer
ÅF-FRP

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Reidun Momyr
Sektorsjef oppvekst
Eli Braseth
Sektorsjef helse og velferd
Andre:
Inger Helen Mørreaunet
Jannice Breivold By
Tormod Gjersvold

Merknader:

Rektor Åset skole
Rektor Stokksund oppvekstsenter
Rektor kulturskolen

Saksnr
RS 9/17
RS 10/17
PS 4/17
PS 5/17

Sakstittel
Referatsaker komite for livsløp
Møteprotokoll komite for livsløp 19.01.2017
Møtereferat Åfjord Ungdomsråd, møte 02.02.2017

Lukket

Saker til behandling
Lokal forskrift: Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende
bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester
Evaluering av Kjør for livet

Drøftingssaker:
 Tilstandsrapport i skolen
Dette skal være et kvalitetssikringssystem mellom skoleeier, skoleleder, lærere og elever.
Innholdet skal gi et bredt innsyn i skolens drift og utvikling og rektorene skal rapportere på
måloppnåelse ut fra de målene som er satt i fellesskap. Rapporten skal leveres i år 1 og 3 i en
valgperiode. Målene i tilstandsrapporten skal være kjent for alle parter og omforent.
Komiteen, rektorer og sektorsjef drøftet det framtidige planarbeidet for oppvekstsektoren i
Åfjord. Det ble enighet om at sektorsjef utarbeider en mal for tilstandsrapport før møtet i
juni. Rissa kommune sin mal for tilstandsrapport sendes med referatet og
komitemedlemmene kommer med skriftlige tilbakemeldinger på møtet i april.
 Etablere prosjekt fargespill v/Tormod
Fargespill er et opphavsberettiget kunst og kulturprosjekt, som ble startet av Ole Hamre i
Bergen, som åpning av festspillene.
Åfjord kommune er for liten til å kunne «kjøpe» hele pakken, men vi kan få deler av den og
sette det i egen kontekst. Viktig med støtte fra opphavspersoner og kunst og musikkpersoner
i egen kommune.
Ikke noe vi gir til nye landsmenn, - vi spør hva har du, hva kan du ?
Kulturutveksling
Kunst og kulturforestilling.
Fargespill en stiftelse, lisensbelagt.
Voksne i lag med barn og unge
Flerkulturelt tiltak
Morsmålopplæring gjennom sang og musikk
Hva har Åfjord: Vi har motivert kulturskole og et flerkulturelt miljø.
Rektor for Kulturskolen, i samarbeid med sektorsjef for oppvekst og sektorsjef for helse,
utarbeider en prosjektbeskrivelse med økonomi og personalressurser som legges fram til
komiteen i møte 20.04.17

Informasjonssaker:
 Skoleruta 2017/2018
Skoleruta ble drøftet. Lengden på sommerferien ble drøftet, avkortet sommerferie og heller
noen langhelger.
Neste års skolerute 2018/2019, legges fram for FAU og komiteen før endelig beslutning.
 Forebyggende hjemmebesøk hos eldre
Eli informerte om formål og tema som blir omtalt i hjemmebesøkene
 Satsingsområder 2017, Folkehelsearbeid
Komiteen ble orientert om satsingsområdene:
 Rus og psykisk helse
 Medvirkning og hindre utenforskap
 Uteområder i sentrum
 Strategi for frivillighet
 Barn og unge er prioritert gruppe
Strategigruppa har etablert en stimuleringspott til Folkehelse, det skal utarbeides kriterier for
tildeling av midler.

Gunnar Singsaas
Komiteleder

Referatsaker komite for livsløp_________________________________________________
RS 9/17 Møteprotokoll komite for livsløp 19.01.2017
Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 13.02.2017
Behandling:
Tatt til orientering.

RS 10/17 Møtereferat Åfjord Ungdomsråd, møte 02.02.2017
Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 13.02.2017
Behandling:
Gunnar Singsaas orienterte om at han har vært i kontakt med Rissa om snøkanoner i
Haugsdalen og eventuelt samarbeid, noe ungdomsrådet stiller seg positivt bak.
Saken tatt til orientering.

Saker til behandling i komite for livsløp___________________________________________

PS 4/17 Lokal forskrift: Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt
tilrettelagt for heldøgns tjenester
Rådmannens innstilling:
1. Komite for livsløp vedtar å sende forskrift på høring til Seniorrådet og Råd for
Funksjonshemmede. Samtidig legges forslag til forskrift ut på kommunens hjemmeside
med mulighet til kommentarer.
2. Høringsfrist 31.03.2017.
3. Saken behandles på nytt i komite for livsløp og sendes kommunestyret for endelig
behandling, senest i møte 22. juni 2017.

Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 13.02.2017
Behandling:
Komite for livsløp sluttet seg enstemmig til rådmannens forslag til vedtak.
Endelig vedtak:
1.
2.
3.

Komite for livsløp vedtar å sende forskrift på høring til Seniorrådet og Råd for
Funksjonshemmede. Samtidig legges forslag til forskrift ut på kommunens hjemmeside
med mulighet til kommentarer.
Høringsfrist 31.03.2017.
Saken behandles på nytt i komite for livsløp og sendes kommunestyret for endelig
behandling, senest i møte 22. juni 2017.

Vedtaket var enstemmig.

PS 5/17 Evaluering av Kjør for livet

Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 19.01.2017
Behandling:
Komiteen drøftet muligheten til å gi målgruppen et målrettet tilbud innenfor etablerte
kommunale fritidstilbud i regi av Fritidsklubben og eller Kulturskolen. Videre ser komiteen det
viktig å få vite hvordan det er gått med deltakerne og ber administrasjonen også få
tilbakemelding fra foreldre/ foresatte.
Komite for livsløp slutter seg til rådmannens forslag til vedtak.
Vedtak 19.01.2017:
Komite for livsløp ber administrasjonen gjennomføre evaluering av tiltaket Kjør For Livet ved
at samarbeidsparter som tjenester for barn og unge, barnevern, grunnskolene, videregående
skole og politiet får uttale seg. Videre inviteres de 14 deltakerne til å dele sin erfaring fra å være
deltaker i Kjør For Livet.
Komite for livsløp ber om at dette gjennomføres snarest og legges fram til ny behandling i møte
13.02.2016
Vedtaket var enstemmig.

Saksprotokoll i Åfjord - Komite for livsløp - 13.02.2017
Rådmannens innstilling til møte i komiteen 13.02.2017:
Komite for livsløp ber administrasjonen gjennomføre evaluering av tiltak Kjør For Livet ved at
samarbeidsparter som tjenester for barn og unge, barnevern, grunnskolene, videregående skole
og politiet får uttale seg. Videre inviteres de 14 deltakerne til å dele sin erfaring fra å være
deltaker i Kjør For Livet.
Komite for livsløp ber om at dette gjennomføres snarest og legges fram til ny behandling i møte
13.02.2017.
Nye saksopplysninger: det er sendt ut enkle spørreskjema til foresatte til deltakere og
samarbeidsparter til Kjør For Livet. Se vedlagte spørreskjema. Svarfrist er satt til 09.02.2017 og
oppsummering vil således bli lagt fram på møtet.
Saken legges nå fram til komiteen for innstilling til kommunestyret.
Behandling:
Komite for helse tok opp komiteleder Gunnar Singsås habilitet i forbindelse med saken. Med
støtte i Forvaltningslovens § 6 besluttet komiteen at Gunnar Singsås var ugild og deltok ikke
under behandling av saken.
Før saken ble tatt til behandling ba komiteen om en orientering fra Gunnar Singsås i forbindelse
med at han har vært fosterhjem for / har tiltak for ungdommer som har vært eller er deltakere i
Kjør for Livet. Han informerte upartisk om tiltaket ut fra den erfaring hans ungdommer har hatt
med tiltaket.
Evaluering/ tilbakemelding fra foresatte og samarbeidsparter ble lagt fra for komiteen i møte.
Konklusjon fra sektorsjef var som følger:
 Tiltaket er av stor betydning for deltakeren
 Det er en utfordring å rekruttere og sette sammen en god gruppe
 Tiltaket kunne vært bedre integrert og satt i system i både oppvekst og helse, for å sikret
bedre samarbeid
 Tiltaket er ikke brukt som et tiltak i elevens/ ungdommens oppfølgingsplaner.
Komiteen drøftet at tiltaket er dyrt, kunne pengene nyttes på andre tiltak. Komiteen ser videre at
kontakten og samarbeidet mellom klubben og de kommunale tjenestene kunne vært bedre og
tettere. Merker seg også at det er utfordrende å sette sammen gruppen og at det er vanskelig å
rekruttere tiltak.
Med bakgrunn i rådmannens vurdering i brev av 05.12.2016 og konklusjon på grunnlag av
tilbakemeldingene gir Komite for livsløp følgende anbefaling til kommunestyret:
Åfjord kommune sier opp avtalen med Kjør for livet med virkning fra 01.04.2017.

Endelig vedtak:
Med bakgrunn i rådmannens vurdering i brev av 05.12.2016 og konklusjon på grunnlag av
tilbakemeldingene gir Komite for livsløp følgende anbefaling til kommunestyret:
Åfjord kommune sier opp avtalen med Kjør for livet med virkning fra 01.04.2017.
Vedtaket var enstemmig.

